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----------------ATA NÚMERO CATORZE / DOIS MIL E VINTE E UM----------------- 

----------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO---------- 

----------------MARCO DE CANAVESES DE 09 DE JULHO DE 2021---------------- 

----- Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nos Paços 

do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença dos 

Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paula Alexandra Rabaçal 

Marques, Paulo Jorge Silva Couto, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, 

António Fernandes da Silva Dias, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, 

Cláudia Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção de Administração 

Geral, como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, 

a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------- 

------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------

----- A Senhora Presidente passou a prestar informação acerca da atividade 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por referenciar que no dia 26 de junho, o Executivo participou do 

Ciclo da Música ao Luar – Cristóvam, promovido pela Rota do Românico, em 

parceria com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses. --------------------------

----- No dia 27 de junho, o Executivo marcou presença na cerimónia das 

comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, na Secção da Freguesia de 

Constance. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 27 decorreu a cerimónia de entrega dos prémios relativos à 

prova de orientação urbana Marco City Race. ---------------------------------------------

----- No dia 28 de junho teve lugar a cerimónia de assinatura do auto de 

consignação da rede de abastecimento de água no Lugar de S. Domingos e 

Bouça. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais tarde nesse mesmo dia realizou-se uma reunião com os moradores do 

Loteamento de Vilacetinho, Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ---------

----- O dia 29 de junho ficou marcado pela entrega de um apoio no âmbito do 
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Fundo de Emergência Social, pela cerimónia que assinalou a requalificação da 

Escola EB1 da Esperança, e por uma reunião do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses. --------------------------------------

----- No dia 30 de junho, destaque para a participação em duas visitas 

organizadas pelo setor empresarial, no âmbito do denominado Roteiro 

Empresarial, e para a realização de uma reunião da Assembleia Geral da 

Resinorte. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 2 de julho ocorreu uma reunião do Núcleo Executivo, seguida por 

uma reunião do Conselho Local de Ação Social. -----------------------------------------

----- No mesmo dia, decorreu uma atividade organizada para celebrar o Dia 

Mundial da Fruta, na Escola EB1 de Eiró (Soalhães), além da cerimónia de 

assinatura do auto de consignação para a construção de passeios na Rua Prof. 

Mota e Costa, e do Seminário “Marco de Canaveses – Centralidades e 

Desenvolvimento”. --------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 3 de julho teve lugar a cerimónia de entrega de prémios do estágio 

de Budo ao Ar Livre, patrocinado pela Associação de Budo do Marco. -------------

----- O dia 4 de julho foi preenchido com a cerimónia de assinatura de um 

protocolo entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Avessadas e Rosém, e com a cerimónia de entrega de prémios da 

Prova de BTT, 2.ª Taça de Portugal XCM e Campeonato da AC Porto XCM. ----

----- No dia 6 de julho foi assinado o auto de consignação para a requalificação 

do Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. ------------------------------------

----- Por fim, no dia 7 de julho foram entregues apoios do Fundo de Emergência 

Social a mais cinco agregados familiares. --------------------------------------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador Alcino Vieira, no uso da palavra, e tendo em 

consideração os constrangimentos causados pela intervenção em curso na 

Avenida Carlos Mota Pinto, questionou se não seria possível proceder à rega do 

pavimento, para minimizar os efeitos causados pelo pó. -------------------------------

----- Ainda no âmbito desta intervenção, indicou que eventualmente teria sido 
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mais benéfico ponderar-se a implementação de estacionamento em espinha, 

atendendo à inclinação da via e à dificuldade que tal circunstância comporta para 

o estacionamento de veículos. -----------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em resposta, começou 

por reportar alguns constrangimentos que têm sido sentidos no decurso da 

intervenção na Avenida 25 de Abril, com atrasos gerados pelo facto de a 

empresa responsável não estar a cumprir integralmente o programa e a 

calendarização previamente definida, questões que têm vindo a ser discutidas 

em reuniões com os responsáveis, estando a ser ponderada a eventual 

aplicação de coimas por incumprimento. ----------------------------------------------------

----- No que concerne à sugestão avançada pelo Vereador Alcino Vieira, explicou 

que regar o pavimento na zona junto ao Plátano não será viável, tendo em conta 

que decorrem os trabalhos de aplicação de cubo na única frente da obra. --------

----- Quanto à questão do estacionamento, argumentou que o modelo de 

estacionamento em espinha, anteriormente existente no local, além de subtrair 

uma maior área à via, também implica em algumas questões de segurança, uma 

vez que a saída para a faixa de rodagem é efetuada de traseira, com uma 

visibilidade significativamente limitada. ------------------------------------------------------

----- Não deixou de referir, porém, que existe um parque de estacionamento 

coberto bem próximo a este local, um parque com vigilância permanente, que 

permite um estacionamento mais facilitado, e com elevadores que viabilizam o 

acesso direto para a zona de restauração. -------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 25 de 

junho de 2021 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a 

qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------  

2. Balancete de Tesouraria do dia 08 de julho de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 08-07-2021, onde se constatou que havia um 
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saldo de 18.080.315,87€ (dezoito milhões, oitenta mil, trezentos e quinze 

euros, e oitenta e sete cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.834.764,41€ 

(um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro 

euros, e quarenta e um cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------------- 

Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

3. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e a Academia de Patinagem do Marco (Contrato n.º 

36/GAV/2021) (Doc. 3). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 30/06/2021”. -------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e a Academia de Patinagem do Marco, para a atribuição 

de uma comparticipação financeira no valor de 3.500,00€ (três mil e 

quinhentos euros) para a prossecução do programa de apoio ao 

desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do 

presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ---------------- 

4. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e Motor Clube do Marco (Contrato n.º 37/GAV/2021) 

(Doc. 4). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 30/06/2021”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Motor Clube do Marco, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 49.750,00€ (quarenta e nove mil, 

setecentos e cinquenta euros) para a prossecução do programa de apoio 

ao desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do 
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presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ---------------- 
 

5. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Fornos – Apoio Financeiro 

(Doc. 5). Presente à reunião a minuta do protocolo de colaboração 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 29.06.2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Fornos, para a 

atribuição de uma comparticipação pecuniária no valor de 4.000,00€ 

(quatro mil euros) para a realização de um ciclo de Tertúlias e Atividades 

Multidisciplinares, denominado “Caminhos do Caminho”, de acordo 

com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação das Obras Sociais São Vicente de Paulo – Centro Social de S. 

Martinho de Soalhães – Apoio Financeiro (Doc. 6). Presente à reunião a 

minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 30.06.2021”. ------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação das Obras Sociais São Vicente de Paulo – Centro Social de 

S. Martinho de Soalhães, para a atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de 1.000.00€ (mil euros), para o cumprimento de 

Plano de Atividades, de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo protocolo. ------------------------------------------------ 
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7. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

AEMARCO – Associação empresarial do Marco de Canaveses – Apoio 

Financeiro (Doc. 7). Presente à reunião a minuta do protocolo de colaboração 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 28/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

AEMARCO – Associação Empresarial do Marco de Canaveses, para a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00€ 

(quinze mil euros) para a realização das atividades e ações mencionadas 

na cláusula primeira do presente protocolo. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ------------------------------------------------------------------------- 

8. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação das Obras Sociais de São Vicente de Paulo – Cedência de 

Espaço (Doc. 8). Presente à reunião a minuta do protocolo de colaboração 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 06/07/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Associação das Obras Sociais de São Vicente de Paulo, para cedência 

de espaço, nomeadamente da cozinha do Jardim de Infância de Lordelo, 

sito na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, inscrito na respetiva 

matriz urbana sob o artigo 4072, descrito na Conservatória do registo 

Predial de Marco de Canaveses sob o número 764. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar 

no respetivo protocolo. -------------------------------------------------------------------- 

9. Protocolo de Cooperação Institucional com a Associação Portuguesa Contra 

a Obesidade Infantil – Missão Heróis da Fruta; Compromisso Escola Saudável 

(Doc. 9). Presente à reunião proposta e minuta do protocolo de cooperação 
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mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 02/07/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a adesão do Município do Marco de 

Canaveses ao protocolo que se anexa e se dá por transcrito, a 

estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação 

Portuguesa contra a Obesidade Infantil – Missão Heróis da Fruta; 

compromisso Escola Saudável, no âmbito da implementação a nível 

local do projeto Heróis da Fruta. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10.  Adesão e Apoio do Município do Marco de Canaveses à Declaração Conjunta 

sobre Celeiros Elevados (Doc. 10). Presente à reunião documento 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 30/06/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, nos 

termos dos objetivos enunciados, que se anexa e se dá por transcrita, a 

adesão e apoio do Município à Declaração Conjunta sobre Celeiros 

Elevados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo Documento de Adesão e 

Apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11.  Para ratificação: Aditamento a Contrato de Comodato entre o Município do 

Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Sobretâmega (Doc. 11). 

Presente à reunião para ratificação o documento mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 29/06/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade ratificar o Aditamento ao Contrato de 

Comodato a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Sobretâmega, relativamente ao imóvel “Casa do 

Eido”, prédio urbano, sito na Rua Direita, Lugar do Eido, inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo 635 NIP da Freguesia de Sobretâmega, com 
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o valor patrimonial tributável e atribuído de 6.435,14€ (seis mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros, e catorze cêntimos), descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Marco de Canaveses sob o número 

383. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo contrato. --------------------------- 

12.  Contrato de Cedência de Espaço – Sala – Marco Fórum XXI, entre o 

Município do Marco de Canaveses e a CERCIMARANTE – Cooperativa para 

a Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades, C.R.L. (Doc. 12). 

Presente à reunião proposta e minuta do contrato de cedência mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

05/07/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cedência, 

a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

CERCIMARANTE – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos com Incapacidades, C.R.L., para a cedência de uma sala no 

espaço Marco Fórum XXI destinada à intervenção da equipa que 

constitui o Centro de Recursos Local da CERCIMARANTE, enquanto 

entidade credenciada pelo I.E.F.P., I.P. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Auto de cedência de parcela de terreno ao domínio público municipal (Doc. 

13). Presente à reunião o Auto de Cedência mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 30/06/2021”. ------------------------

Deliberado por unanimidade aceitar a cedência de parte do prédio 

rústico, sito na Tapada, Freguesia de Bem Viver, Concelho de Marco de 

Canaveses, com a área de 110 m2, inscrito na matriz predial rústica sob 

o artigo 2251 da Freguesia de Bem Viver e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 509 da Freguesia de Magrelos, que se destina 

ao alargamento da Travessa da Calçada, Freguesia de Bem Viver, 

Concelho de Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar poderes à 
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Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo 

auto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Contrato de Prestação de Serviços – MARCOINVEST entre o Atelier Pera 

Doce e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 14). Presente à reunião a 

minuta do contrato de prestação de serviços mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 05/07/2021”. --------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato de prestação 

de serviços a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e 

Atelier Pera Doce, nos termos que se anexa e se dá por transcrita. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo contrato. -------------------------------------------------- 

15.  Contrato de Prestação de Serviços – MARCOINVEST entre a Diogo Meireles 

3D e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 15). Presente à reunião a 

minuta do contrato de prestação de serviços mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 05/07/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato de prestação 

de serviços a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e 

Diogo Meireles 3D, nos termos que se anexa e se dá por transcrita. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo contrato. -------------------------------------------------- 

16.  Adjudicação e aprovação da minuta do contrato de prestação de serviços de 

transportes escolares em regime de serviço público rodoviário de transporte 

de passageiros – ano letivo 2021/2022 (Doc. 16). Presente à reunião proposta 

e minuta do contrato de prestação de serviços mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/07/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de adjudicação da 

prestação de serviços de transportes escolares em regime de serviço 

público rodoviário de transporte de passageiros – ano letivo 2021/2022 

à empresa Transdev Douro S.A., conforme aprovado em reunião 
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ordinária de Câmara do dia 11 de junho de 2021. Mais se delibera aprovar 

a minuta do contrato de prestação de serviços de transportes escolares 

em regime de serviço público rodoviário de transporte de passageiros – 

ano letivo 2021/2022. Foi ainda deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato.     

17.  Alteração do dia da realização da Feira Municipal do Marco de 15 de julho 

para 19 de agosto de 2021 e realização da Feira Municipal no dia 22 de 

dezembro de 2021 (Doc. 17). Presente à reunião a proposta mencionada.  

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

06/07/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, para 

alteração do dia da Feira Municipal do Marco para dia 19 de agosto de 

2021, e para a realização de uma Feira Municipal, a título extraordinário, 

no dia 22 de dezembro de 2021, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as suas alterações, 

conjugado com os artigos A/6-60.º e A/6-63.º do Regulamento da 

Atividade de Comércio a Retalho em Feiras e Mercados. ---------------------- 

18.  Atribuição de novo topónimo para a Freguesia de Bem Viver – Rua das Casas 

Novas (Doc. 18). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/07/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, a qual se anexa e se dá por transcrita. -------------------------- 

19.  Atribuição de novo topónimo para a Freguesia de Bem Viver – Travessa das 

Casas Novas (Doc. 19). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 09/06/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, a qual se anexa e se dá por transcrita. -------------------------- 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e vinte minutos a 

Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Cláudia Regina Soares Ferreira, 

Assistente Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a 

subscrevi e assino. -------------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

 
----------------------------------------Dra. Cristina Vieira---------------------------------------  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


